
  
  

  1393 مستانز_مديريت ورزشي 
  625 - 613 : ص،4شمارة ، 6دورة 

   91 / 11 /02 : تاريخ دريافت 
   92 / 03 /06  : پذيرشتاريخ 

  
هاي كوانتومي مديريت در  ارتباط بين ميزان آشنايي و به كارگيري مهارت

 هاي ورزشي  سازمان
  
  2سيدمحمدحسين رضوي  ،1 بابك عظيمي ثانوي

شجوي دكتري مديريت ورزشي، گروه تربيت بدني، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شمال، دان. 1
دانشيار مديريت و برنامه ريزي ورزشي، گروه مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، .2آمل، ايران؛

  .دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
  
  

  چكيده
. هاي ورزشي است هاي كوانتومي در سازمان كارگيري مهارت ميزان ارتباط بين آشنايي و بههدف از تحقيق حاضر، بررسي 

جامعـة آمـاري پـژوهش مـديران سـتادي وزارت ورزش و جوانـان كشـور و رؤسـاي         . روش تحقيق از نوع توصيفي اسـت 
بـراي  . ستنباطي ارزيابي شدها در دو سطح توصيفي و ا وتحليل داده تجزيه). نفر 59(هاي ورزشي منتخب بودند  فدراسيون

هاي تحقيق نشان داد كه بين ميزان آشـنايي   يافته. هاي اسپيرمن و فريدمن استفاده شد وتحليل اطالعات از آزمون تجزيه
از ايـن  =P=53/0 .(r ,001/0(هاي كوانتومي توسط مديران ارتباط مثبـت و معنـاداري وجـود دارد     كارگيري مهارت و به

ترتيـب   كارگيري نيز بـه  كارگيري مربوط به عمل كوانتومي و كمترين ميزان آشنايي و به نايي و بهبين بيشترين ميزان آش
هاي ورزشي براي رهبري مؤثرتر سازمان، بايـد   بنابراين، مديران سازمان. مربوط به اعتماد كوانتومي و ديدن كوانتومي بود

اني نسبت به اين مقوله و ميزان ارتباط آن با بعد كـاربردي  افزايي سازم هاي كوانتومي و دانش به اولويت آشنايي با مهارت
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   مقدمه
آورند؛  ميان مياخيراً در ادبيات مديريت سخن از الگوي جديدي در حوزة سازمان و مديريت به 

كند كه  ريزي مي نظرية كوانتوم پارادايم جديدي را پايه. شود پارادايمي كه با نظرية كوانتوم شناخته مي
آليسم، تباني مشاركتي،  نگري، عدم قطعيت، تصادفي بودن، عليت غيرموضعي، ايدهاساس آن پيچيده

شناسي  شناسي و عصب ي، زيستشناس پژوهش در قلمرو روان. نگري و تعبير چندجهاني است تكميل
اگرچه در وهلة نخست هر شخص موجودي . دهد كه انسان در واقع موجودي كوانتومي است نشان مي
نظر  است، كه به) موسوم به ذهن، آگاهي يا روح(رسد، داراي بعدي نامشهود و غيرمادي  نظر مي مادي به

هاي  علوم جديد نيازمند آگاهي از شيوه طرح اصول. رسد كاركرد آن تحت تأثير اصول كوانتومي است مي
ها و اصول استعارة جديدي براي حيات  كه اين فناوري طوري هاي مدرن است، به رهبري در سازمان

هاي سنتي جاي خود  هاي توسعة سازمان اين در حالي است كه مدل. دهد سازمان و كار رهبري ارائه مي
ر عدم اطمينان، پيچيدگي، جهاني شدن و تغيير سريع گر جديد در عص هاي مداخله ها و روش را به مدل
  ).           3(داده است 

كليد تعالي سازماني، رهبري . توان از نظر فناوري عصر كوانتوم ناميد ويكم را مي شروع قرن بيست
ويكم را براي ايجاد سطح جديدي از تعالي  تواند رهبران قرن بيست هفت مهارت كوانتومي مي. عالي است

اگر رهبران و . برداري از قدرتمندترين انرژي جهان يعني انرژي ذهن، فعال كند مان براي بهرهساز
خواهند در عصر جديد پيشرفت كنند، بايد جهش فكري و مهارتي جديد در مديران  هايشان مي سازمان

به پايين و از برون ها از باال  كوانتوم ديدگاه مديران را در نگاه به پديده. با اين شيوة رهبري پديدار شود
 ). 8( سازد و معكوس مي  دهد ميبه درون تغيير 

يا موجوداتي پويا، آگاه و مرتبط   هستي ، پيام كوانتوم اين است كه كل اجزاي جهان و از جمله انسان
هاي احتمالي است و اينكه نظم از  در حال حركت و با گرايش ةكوانتوم به معني ذر. با هم هستند

علتي جاي خود را به روابط چندعلتي، پيچيده و در هم  يك ةهاي ساد آيد؛ و رابطه مينظمي حاصل  بي
هاي  شدت ذهني است و تفكر خالق نيازمند استفاده از توانمندي ههاي انسان ب ادراك. دنده تنيده مي

هاي  با استفاده از مهارت). 10( دهدگفتمان دروني ما احساسات ما را شكل مي. الهامي و اشراقي است
مديران به متخصصان تغييرات معتبر تبديل شده و موجب تغيير خود و ) هاي كوانتومي مهارت(جديد 

ها را در داخل فرايندها و  رهبراني كه شجاعت استفاده از اين مهارت. شوند صورت عميق مي سازمانشان به
ي و ايجاد يادگيري مداوم هاي جديدي فراتر از ناتواني يادگيري سازمان هاي سازماني دارند، شيوه شيوه
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كه پيوسته در حال تغيير خود و  طوري خواهند داشت؛ آنها استادان تغيير معتبر خواهند شد، به
  ).11(سازمانشان از داخل به خارج هستند 

تنهايي براي موفقيت سازمان  هر عنصر به. مديريت و كوانتوم ؛ندا در رهبري جامع دو عنصر دخيل
 هاي سازوكاراصول ). 5( امع بين مديريت و كوانتوم توازن و تعادل برقرار استدر رهبري ج. كافي نيست

دارد كه  بيان مي 1اُگريدي -پورتر. ويژگي، رفتار و رويكردهاي اقتضايي دارد زيادي بركوانتومي تأكيد 
دارد كه سرنوشت  نظمي بيان مي بي نظرية). 6( نظمي است بي نظريةرهبري كوانتومي براساس مفاهيم 
هاي تغييريافته، حفظ تعادل بين تنش  نقش رهبري در اين سازمان. ساختار سازماني ثابت رو به فناست

 ). 13( كند ثباتي جلوگيري مي دهد و از طرف ديگر از بي و نظم است كه از يك طرف خالقيت را ارتقا مي

غيير محيط در آينده رويكرد كوانتومي نتايج خوبي در دنياي پيچيدة فعلي دارد؛ رويكردي كه براي ت
مشاركت كاركنان تأثير مهمي بر . هاست خالقيت و دانش كليد اساسي موفقيت سازمان. مؤثر است

نظمي نقش عمدة رهبر كمك  براي انجام بسياري از تغييرات مورد نياز در بي. عملكرد سازمان دارد
بر ميزان تسلط  مؤثر عاملت هف). 2(ها و راهبردهاي جديد است  كردن به كاركنان براي تطابق با نقش

  : اند از عبارت كوانتوميرهبري  ةرهبران در شيو
هاي  منابع و شخصيت؛ يافتن فضايي براي خالقيت و ابتكار در جامعه؛ ايجاد روابط اجتماعيتقويت 

؛ يادگيري هدفمند؛ تشويق روابط خارجي؛ گسترش از آنها فراربا مشكالت، بدون مند؛ مواجهه قدرت
دهندة  ومرج نشان هر دو نظرية مكانيك كوانتوم و نظرية هرج). 15 ،4(ه به حال آيندآوردن 

منظور تغيير اين  به. هاي سنتي، نظرية مكانيكي و رواني است هاي بسياري در زمينة ديدگاه محدوديت
هاي جديد درماني  هاي علمي به درمانگراني براي تغيير ديدگاه جهان خود و يادگيري مهارت پارادايم

 ). 12(براي هزارة جديد نياز است ) هاي كوانتومي  مهارت(

 ؛مدلي شامل ارتباطات متقابل و سيال بين رهبر و پيرو است ،چارچوب و ساختار سازمان كوانتومي
  ).1( تفكر باهم براي حل مشكل و گوو يادگيري، معنويت، گفت ها، سازماني شامل اعتماد، ارزش

هاي كوانتومي  ضرورت استراتژي مهارت"اي با عنوان  مقاله در 2پروفسور وارگاس 2010در سال 
هاي  هدرك مفهوم سرمايبا هدف؛  "هاي فكري و بررسي مديريت دانش در حوزة بحران فيزيك، سرمايه

                                                           
1 .Q’Grady.P 
2 .Vargas 
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با اجراي  Losبراي ايجاد  يانداز جديد همچنين چشم،  LOs( 2(و يادگيري سازماني  1 )IC(فكري 
هاي فيزيك كوانتوم در  بيان كرد با استفاده از مهارت ،هاي كوانتوميدراهبرهاي رقابتي مانند راهبرد

طور گسترده  خوبي و به توانند از طريق علوم پايه در حيطة مديريتي خود به حوزة مديريت، مديران مي
معنويت، "اي با عنوان  در مقاله 2010در سال  3شارلوت شلتون). 14(دنبال مسائل معاصر باشند  به

به بررسي ادغام علم و معنويت و تأثير اين ادغام در حوزة بهداشت روان  "و فيزيك جديد سالمت روان
او مفاهيم علمي تغيير جهان و ديدگاه نظرية سنتي رواني و اصول جهاني معنوي را بررسي كرد . پرداخت

طور  هانتهاي معنوي و ب هاي كوانتومي را كه ادغام علوم جديد با اصول بي اي از مهارت و مجموعه
مديري كه در مهارت ديدن كوانتومي، تواناست، ). 12(هاي بهداشت روان بود، ارائه داد  اي شيوه گسترده

چنانچه كاركنان در امور . كند ها و باورها مدلسازي مي فرض توانايي خود را براي تعريف و آزمون پيش
هاي  رو قادر به خلق فرصت ت، ازايندخالت داده نشوند، به احتمال قوي توانايي نگاه ادراكي نخواهند داش

توانند به  چسبند و نمي در اين صورت به تصورهاي ذهني خويش همچنان مي. جديد نخواهند بود
متناقض و  ةتوانايي فكر كردن به شيو. آميز امور دست بزنند هاي الزم براي اجراي موفقيت انتخاب

 ةبه شيو لبغاكند كه جهان  ان ميمتضاد، كه از تحقيقات فيزيك كوانتوم ناشي شده است، بي
بعدي  كوانتوم آن است كه، جهان سهقياس ضدونقيض آشكارترين . كند عمل مي ضدونقيضغيرمنطقي و 

. موج و ذره ؛متفاوت دارد ةنيرويي كه دو جنب ؛هاي نامرئي تشكيل شده است مرئي منحصراً از انرژي
ها همانند ساير جهانيان با  ست كه انسانتوانايي احساس زنده و حياتبخش، كه مبتني بر منطقي ا

توانايي . و بنابراين موضوعي براي قوانين جهاني تحريك انرژي هستند اند هاي يكساني مواجه كوانتوم
بدون توجه به آنچه  ؛سازد كه احساس دروني خوبي داشته باشند احساس كوانتومي، مديران را قادر مي

گيرند كه چگونه ظاهر بدنشان  كنند، ياد مي اين مهارت استفاده مي وقتي آنها از. افتد در بيرون اتفاق مي
مهارت دانستن و شناخت كوانتومي، ابزاري براي . تغيير در احساس قلبي خود تغيير دهند ةوسيل را به

ميانبر زدن در فرايند سختكوشي و تالش نيست، بلكه كاهش فرايندهاي تكراري است، كه يك سازمان 
اي  نه فقط با افراد به شيوه ،دانند مديراني كه مهارت دانستن كوانتومي را مطلوب مي. دهدانجام  بايد

. كنند جو آگاهي و تفكر را ايجاد مي ، بلكه خالقانهكنند مي آميز و با بينش شهودي عميق رفتار احترام
كه در  هاي راهنما براي كمك به آنهايي مديران متخصص در اين مهارت همچنين ممكن است از استعاره

                                                           
1 . Intellectual Capital 
2 .Organizational Learning 
3 .Shelton 
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بنابراين، براي . دستيابي به سطوح بااليي از دانستن شهودي استفاده كنند راستايتعارض هستند، در 
  ).10( كنند هاي بسيار خالق، كشف مي هاي بسيار مشكل خود، راه حل چالش

عمل كوانتومي عبارت است از توانايي عمل با احساس تعلق به كل، كل سازمان، كل جامعه و كل 
هر چيزي در اين جهان بخشي از يك همبستگي در كل پيچيده است، كه هر بخش بر  .يهانيمنظومة ك

. در تعارض ايجاد كرد ياين اصل كوانتومي، تحول جديد. گيردثير ميأگذارد و از ديگري ت ديگري اثر مي
 گذارد تفكر مديران بر كل سيستم اثر مي. اي به هم وابسته است طور پيچيده اثر هر چيزي در جهان به

 ةآشوب شيو ةنظري. مشتق شده است )نظمي بي( آشوب ةتوانايي اعتماد به فرايند زندگي، از نظري). 10(
دهد  اين نظريه نشان مي. كند كه همراه آن است فراهم مي را آشوبي جديدي براي نگريستن به تغيير و

مورد نياز براي تكامل  تعادلي اي است كه بي كننده كه آشوب در فرايند تكامل ذاتي است و تسريع
بدون آشوب تغيير، زندگي راكد . اي براي پيشرفت است زمينه آشوب پيش. كند سيستم را ايجاد مي

يعني توانايي براي مرتبط  - )وجود كوانتومي( يك ارتباط كوانتومي). 9( افتد شود و آنتروپي اتفاق مي مي
 –واند جهان را از طريق چشمان ديگري ببيند كس بت با ديگران، كه هر اي شيوهشدن از نظر مفهومي به 

هاي دروني و  از طريق چنين ارتباطي است كه بر ترس. برد است _نيازي براي حل تعارض برد  پيش
قرن  توسعة سازمان ةايجاد اندكي عدم تعادل، مشخصه و الزم). 10( دشو ي آتي غلبه ميها دفاع

گيرند،  ها را فرا مي مان و مديران عملياتي، اين مهارتكه مجريان توسعة ساز گونه همان. است ويكم بيست
. كنندپذير تبديل مي هاي كوانتومي، پويا و انعطاف محيط كار ايستا و ثابت خود را به سازمان

گراي تعارض آماده  قدرت تحول ةهايي كه در عصر آشوب قرار دارند، خالقانه، براي استفاد سازمان
  . شوند مي

  :است زير به قرار شود مي حاصل كوانتوم مدل زا كه اصلي  ةنتيج سه
 از ما شناخت و توصيف اين اينكه از نظر صرف است، تعيين قابل سيستم يك ةآيند وضعيت

  ؛است دقيق چقدر سيستم فعلي وضعيت
 بر تنها نه سيستم از قسمت هر بررسي .جدا نيست آن اطراف محيط از سيستم ةكنند مشاهده

 يها جنبه ساير براي ارزيابي را ما توانايي است قادر بلكه گذارد، مي ثيرأت رخدادهاي سيستم پيامد
 ؛دكن محدود سيستم

با  چيز آن روابط از سيستم در چيز هيچ .است ناپذيريانكار واقعيت سيستم يك در اشيا نبي تعامل
 .نيست جدا سيستم
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 مديريتي يا بريره سبك از موقعيت و حالت هر در كه است اين بر تأكيد رهبري نوع اين در

هاي  كارگيري مهارت رو هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان آشنايي و به ازاين .شود استفاده يمتفاوت
بر اين اساس و با توجه به . هاست كارگيري اين مهارت كوانتومي و بررسي ميزان ارتباط بين آشنايي و به

آيا بين ميزان دانش و آگاهي  شرايط بومي نسبت به دانش نوين مديريت اين پرسش مطرح است كه
ها توسط مديران ارتباطي وجود دارد؟ در  كارگيري اين مهارت هاي كوانتومي و ميزان به مديران از مهارت

  .اين تحقيق سعي بر آن است به اين پرسش پاسخ داده شود
  

  قروش تحقي
  جامعة آماري و نمونة تحقيق

ردة مديران (ستادي وزارت ورزش و جوانان كشور نفر از مديران  70جامعة آماري پژوهش حاضر شامل 
هاي شنا،  و فدراسيون) ردة رئيس و نايب رئيس(هاي ورزشي منتخب  و فدراسيون) كل و معاونان

با توجه به . طور هدفمند انتخاب شدند هندبال، نجات غريق، بسكتبال، واليبال و فوتبال هستند كه به
دست آمد، كه در حقيقت نمونه برابر جامعه  شمار به صورت تمام پايين بودن حجم جامعه، نمونة آماري به

شده  پرسشنامة تكميل 59ها،  آوري پرسشنامه بر اين اساس پس از توزيع و جمع (n=N ). است
  .وتحليل شد عنوان نمونة آماري تجزيه به

  ابزار تحقيق
 34شناختي و  جمعيتسؤال دربارة اطالعات  6ساخته شامل  در اين مطالعه از يك پرسشنامة محقق

پرسشنامه براي تأييد روايي صوري و محتوايي در اختيار . هاي كوانتومي استفاده شد سؤال براي مهارت
ها، تعداد  نظران قرار گرفت تا نظرهاي تخصصي خود را در مورد چگونگي نگارش سؤال گروهي از صاحب

. نگي سؤاالت با اهداف تحقيق اعالم كنندها و هماه سؤاالت، محتواي پرسشنامه، ارتباط سؤاالت با گزينه
پس از بررسي و لحاظ كردن نظرها و پيشنهادها، پرسشنامة نهايي تنظيم و تأييد شد و در اختيار نمونة 

ديدن، تفكر، احساس، شناخت، (اين پرسشنامه براي هفت مهارت كوانتومي . آماري تحقيق قرار گرفت
ارزشي ليكرت بود كه در  5پرسشنامه از نوع مقياس . است طراحي شده) عمل، اعتماد و وجود كوانتومي

ابزار، ) ثبات دروني(براي تعيين پايايي . طراحي شده است) خيلي زياد( 5تا ) خيلي كم( 1پيوستاري از 



  هاي ورزشي هاي كوانتومي مديريت در سازمان ارتباط بين ميزان آشنايي و به كارگيري مهارت

 

619

پرسشنامه ميان مديران و مسئوالن دانشگاهي توزيع شد كه در نهايت ميزان  30در يك مطالعة راهنما 
  .محاسبه شد 80/0ستفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر پايايي پرسشنامه با ا

  هاي آماري وتحليل داده روش تجزيه
هاي آمار  شناختي و همچنين تعيين ميزان اهميت متغيرها، از روش هاي جمعيت براي ارزيابي ويژگي

يق از هاي تحق وتحليل داده در تجزيه. استفاده شد) فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد(توصيفي 
براي (و آزمون اسپيرمن ) گانة كوانتومي بندي ابعاد هفت براي اولويت(هاي آمار استنباطي فريدمن  آزمون

استفاده  01/0و 05/0در سطوح معناداري ) ها كارگيري مهارت سنجش رابطة بين ميزان آشنايي با به
  .استفاده شد 18نسخة  spssافزار  وتحليل آماري، از نرم براي تجزيه. شد
  

  هاي تحقيق نتايج و يافته
درصد زن بودند كه دامنة سني  6/13درصد مرد و  4/86آزمودني حاضر در اين تحقيق،  59از 

) درصد 4/42(سال  50-40ها در دامنة سني  بيشتر آزمودني. سال متغير بود 60تا  30دهندگان از  پاسخ
  .بود) صددر 9/33(سال  29- 20بيشترين سابقة كار در بازة . قرار داشتند

هاي كوانتومي مشخص شد كه بر  گانة مهارت بندي ابعاد هفت با استفاده از آزمون فريدمن اولويت
 77/3±55/0كارگيري با ميانگين  و به 18/4 ±69/0اين اساس بيشترين ميزان آشنايي با ميانگين 

ترتيب مربوط به اعتماد كوانتومي  كارگيري نيز به مربوط به عمل كوانتومي؛ و كمترين ميزان آشنايي و به
  .بود 09/3 ±96/0و ديدن كوانتومي با ميانگين  37/3 ±49/0با ميانگين 

  هاي كوانتومي نسبت به ميزان آشنايي گانة مهارت بندي ابعاد هفت اولويت. 1 جدول
 

ميانگين   ابعاد  رتبه
  رتبه

انحراف 
  معيار

  آمارة آزمون
  )دو خي(

  درجة
  آزادي

  سطح معناداري
p 

52/569/0 عمل كوانتومي 1
 
 
211/55  

 
 
 
6 

 
 
 

0/001 

63/475/0 احساس كوانتومي 2
97/352/0 وجود كوانتومي 3
67/352/0 شناخت كوانتومي 4
66/343/0 نگاه كوانتومي 5
64/351/0 تفكر كوانتومي 6
92/249/0 اعتماد كوانتومي 7
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  كارگيري هاي كوانتومي نسبت به ميزان به گانة مهارت بعاد هفتبندي ا اولويت. 2 جدول
 

ميانگين ابعاد رتبه
 رتبه

انحراف
 معيار

آمارة آزمون
)دو خي(  

 درجة
 آزادي

 سطح معناداري
p 

64/455/0 عمل كوانتومي 1

546/42  6 0/001 

61/438/0 احساس كوانتومي 2
56/435/0 شناخت كوانتومي 3
وانتومياعتماد ك 4  23/443/0
94/384/0 تفكر كوانتومي 5
22/309/1 وجود كوانتومي 6
80/296/0 نگاه كوانتومي 7

  
گانة كوانتومي در دو بخش ميزان آشنايي و  سپس با استفاده از آزمون اسپيرمن ارتباط ابعاد هفت

كارگيري در  ت به ميزان آشنايي و بهشده بين برخي ابعاد نسب كارگيري مشخص شد؛ ضرايب محاسبه به
  .معنادار بود >P 05/0 و> P 01/0 سطوح

 كارگيري هاي كوانتومي در دو بخش آشنايي و به گانة مهارت ميزان ارتباط بين ابعاد هفت. 3جدول 
آشنايي         

كارگيري به  وجود اعتماد عمل شناخت احساس تفكر نگاه 

** نگاه 51/008/014/0-** 45/011/0  21/0  ** 50/0  
**22/0 تفكر 54/0-** 53/0-20/0* 27/0-  * 46/0  12/0  

* احساس 44/0* 31/001/0-18/019/0  09/0  07/0-  
**-02/0-23/003/0 شناخت 34/0-05/0  ** 45/0  07/0  
** عمل 46/010/017/0-* 30/0** 47/0  12/0  ** 67/0  
* اعتماد 31/024/024/0-03/0** 36/0  15/0  21/0  

جودو  13/0** 43/0-* 31/0-003/0-22/0-  ** 40/0  20/0  
  

  هاي كوانتومي كارگيري مهارت ميزان ارتباط كلي بين آشنايي و به. 4 جدول
  مقدار معناداري  كارگيري به 

 001/0 53/0 ** آشنايي
  .است معنادار > P ٠٥/٠سطح  در*؛ است معنادار > P ٠١/٠در سطح **

  

  گيري بحث و نتيجه
هاي خاص مديريتي  به اهميت حيطة مديريت و رهبري در هر سازمان و نيز اتخاذ اصول و سبك با توجه

افزايي و يادگيري  منظور نيل به اهداف سازمان، و با توجه به نوع نگرش خاص به لحاظ نياز به دانش به
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بي به اين منظور تطبيق با سرعت پيشرفت علوم مختلف، الزم است اصول نويني براي دستيا سازماني به
ترين اين اصول و ابعاد مختلف آن  در پژوهش حاضر يكي از جديدترين و كاربردي. مهم اتخاذ شود

. ها سنجيده شد كارگيري اين مهارت همچنين رابطة بين ميزان آشنايي با ميزان به. بررسي شد
تومي نسبت به هاي كوان گانة مهارت هاي پژوهش نشان داد كه اهميت ابعاد هفت وتحليل يافته تجزيه

ترتيب شامل عمل، احساس، وجود، شناخت، نگاه، تفكر و اعتماد كوانتومي بود،  ميزان آشنايي به
ترتيب شامل عمل، احساس،  هاي كوانتومي به كارگيري مهارت ها نسبت به ميزان به همچنين اولويت

يزان آشنايي و ميزان همچنين مشخص شد كه بين م. شناخت، اعتماد، تفكر، وجود و نگاه كوانتومي بود
توان نتيجه گرفت  رو مي ازاين). r=53/0(هاي كوانتومي ارتباط معناداري وجود دارد  كارگيري مهارت به

هاي متفاوت  ها، در ابعاد مختلف با نسبت مديران با ميزان آشنايي متفاوت نسبت به اين مهارت
اين مسئله . دهندة آن بود ها نيز نشان ل يافتهوتحلي برند؛ چنانكه تجزيه كار مي هاي كوانتومي را به مهارت

دهد كه مديران سازمان به آگاهي بيشتر دربارة اساس اين سبك مديريتي و نيز شناخت ابعاد  نشان مي
هاي  صورت هدفمند بتوانند مهارت گانه و منحصر به فرد كوانتومي نياز دارند، تا با آگاهي و به هفت

هاي فيزيكي  از آنجا كه نظرية كوانتوم برخاسته از نظريه. كار گيرند هكوانتومي مديريت را در سازمان ب
گيري كيهان و هستي بوده و بر اين اصل استوار است كه بشر از همان انرژي و  مرتبط با اساس شكل

هاي كوانتومي  شود كه مهارت دهندة جهان شكل يافته است، اين نتيجه حاصل مي ذرات تشكيل
توان چگونگي آشنايي و  بنابراين مي. در ضمير ناخودآگاه بشر وجود دارد صورت ذاتي و بالقوه به
ها را توسط مديران با توجه به آگاهي اندك آنها در مورد اين مقوله بدين گونه با  كارگيري اين مهارت به

هاي پژوهش نشان داد عمل كوانتومي در  يافته. هاي كوانتومي توجيه كرد بالقوه و فطري خواندن مهارت
دهندة توجه خاص مديران به  كارگيري در باالترين رتبه قرار گرفت، كه نشان هر دو بخش آشنايي و به

هاي كوانتومي  گانة كوانتومي است؛ اين يافته اشارة مستقيم به بالقوه بودن مهارت اين بعد از ابعاد هفت
ه نظرية انفجار بزرگ اشاره نيز ب) 2001(چنانكه در مورد بعد عمل كوانتومي شلتون . در وجود بشر دارد
اند  دهندة بدن من، زماني در نزديكي و تعامل با ذراتي بوده در واقع ذرات تشكيل: كند كرده و بيان مي

اند كه در  همة اشيا در كيهان، جزئي از يك كل به هم مرتبط و پيچيده. دهند كه بدن شما را تشكيل مي
عمل كوانتومي عبارت است از توانايي عمل با . ر استآن هر جزء با همة اجزاي ديگر در تأثير و تأث

ها همچنين  وتحليل يافته تجزيه). 9(احساس تعلق به كل، كل سازمان، كل جامعه و كل منظومة كيهاني 
ترين رتبه قرار گرفت، كه علت  بندي بخش ميزان آشنايي، اعتماد كوانتومي در پايين نشان داد در اولويت
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ش مديران به اساس بعد اعتماد كوانتومي يعني نظرية آشوب باشد؛ چراكه اين موضوع ممكن است نگر
عنوان عاملي در مقابل تكامل سازمان مورد توجه بوده  نظمي همواره به در ديدگاه مديريت سنتي بي

تعادلي مورد نياز براي تكامل  اي است كه بي كننده آشوب در فرايند تكامل ذاتي و تسريعاست، حال آنكه 
بدون آشوب تغيير، زندگي راكد . اي براي پيشرفت است زمينه آشوب پيش. كند ا ايجاد ميسيستم ر

كنند كه  تأكيد مي) 2003( 1در همين راستا شلتون و دارلينگ). 7( افتد شود و آنتروپي اتفاق مي مي
در پس بايد شرايطي ايجاد شود تا مديران بتوانند دانش خود را . هاست نظمي، موجد همة پيشرفت بي

كارگيري، بعد نگاه  بندي در بخش ميزان به هاي اولويت يافته. مورد بعد اعتماد كوانتومي افزايش دهند
هاي  از جمله داليل اين موضوع پيچيدگي اين بعد از مهارت. عنوان آخرين رتبه نشان داد كوانتومي را به

شناختي فيزيك كوانتوم است،  طور خاص شامل مباني روان كوانتومي است، چراكه بعد نگاه كوانتومي به
نيات موجب . شود ها ساخته مي شناسي است كه در آن واقعيت قصد و نيت فرايند روانكه  طوري به
كلي ناديده  كه انبوهي از موارد محتمل را به هاي خاصي توجه كنند، درحالي شوند مديران به محرك مي
توانايي خود را براي تعريف و آزمون مديري كه در مهارت ديدن كوانتومي تواناست، . گيرند مي

هاي كوانتومي نيز  پس الزم است در اين بخش از ابعاد مهارت. كند ها و باورها مدلسازي مي فرض پيش
  ). 11(افزايي مديران صورت پذيرد  منظور دانش اقداماتي به

ترين رتبه قرار كارگيري در باال با توجه به اينكه مهارت عمل كوانتومي در هر دو بخش آشنايي و به
كشاند،  هاي مسئوالنه مي كار بستن مهارت عمل كوانتومي، مدير را به انتخاب گزينه دارد، و از آنجا كه به

بنابراين توجه به . كند هاي مديريتي، متعهد مي تر شدن گزينه انتخاب مسئوالنه مدير را به هرچه آگاهانه
تا رهبران مديريتي به انتخاب اعمالي دست بزنند اين بعد از اين سبك نوين مديريتي موجب خواهد شد 

وجود . رسند كه همه، ما هستيمكه بر محبت، همدردي يا وحدت استوار باشد و به اين هوشياري مي
دهندة همراستا بودن  كارگيري نشان مهارت احساس كوانتومي در رتبة دوم در هر دو بخش آشنايي و به

بنابراين بايد شرايطي فراهم شود تا مديران امروز . اين مهارت است كارگيري و دانش مديران از ميل به به
تري از انرژي و  آساني بتوانند به سطوح عالي هاي خويش به هاي مثبت تجربه با انتخاب و تمركز بر جنبه

هاي تغيير  توانند برنامه هاي پرانرژي، مي بخشي دست يابند؛ زيرا با پرورش و توسعة پارادايم حيات
مهارت وجود . وري و رضايت شغلي، به شكلي بسيار متفاوت طراحي كنند ي را از نظر بهرهسازمان

كارگيري در رتبة ششم قرار گرفت، كه اين مطلب  كوانتومي در بخش آشنايي در رتبة سوم و در بخش به
                                                           

1. Shelton and Darling 
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هاي  رو با توجه به اينكه اين مهارت به ويژگي ازاين. بيانگر عدم انتقال دانش به سطح عملياتي است
اي طراحي شود تا افراد در سطح بااليي از  گونه روحي و ارتباطي افراد وابسته است، بايد جو سازماني به
وجود مهارت شناخت در رتبة چهارم . مند شوند ارتباطات بتوانند از بهداشت روان در سطح مطلوب بهره

بي در انتقال دانش به وجه دهندة تعادل تقري كارگيري نشان در بخش آشنايي و رتبة سوم در بخش به
رو بايد  ازاين. هرچند در كل شناخت كوانتومي بايد در رتبة باالتري قرار داشته باشد. عملياتي آن است

افزايي در حيطة تخصصي خود  صورت دروني ميل به دانش در سازمان راهبردهايي اتخاذ شود تا افراد به
نفعي و با ميل دروني،  زمان، بلكه با انگيزة خود ذيرساني محض به سا داشته باشند، نه با ديدگاه نفع

گيرند، بيشتر به خلق  چراكه مديران هرچه بيشتر استفاده از مهارت شناخت كوانتومي را ياد مي
نفع بر يادگيري از  هايي كه در آنها همة افراد ذي رسانند؛ سازمان هاي يادگيرندة واقعي ياري مي سازمان

قرار گرفتن . دانند هاي شهودي را مي ند، و بدين طريق قدر اعتبار انديشهگذار درون عميقاً ارزش مي
دليل  كارگيري در رتبة آخر نيز به مهارت نگاه كوانتومي در بخش آشنايي در رتبة پنجم و در بخش به

درصد آنچه  80اين اختالف از آنجا نشأت گرفته است كه با آنكه . اين اختالف از موارد شايان توجه است
هاي دروني است، باز هم مديران در اغلب  شود، تابعي از باورها و پيشداشته جهان بيروني ديده ميدر 

. موارد، در مديريت بر خويشتن و سازمانشان توجه چنداني به ذهني بودن واقعيت خارجي ندارند
هاي خود را  نحوي آگاهانه نيت بنابراين مديران بايد بيشتر به تمرينات ذهني بپردازند تا بتوانند به

  . هاي خود را در راستاي آرزوهاي خويش قرار دهند انتخاب كنند و بدين طريق ادراك
ترتيب در جايگاه ششم  كارگيري به بندي در بخش آشنايي و به مهارت تفكر كوانتومي در جدول رتبه

يم كه بتوانيم آمده چنانچه خواستار اين مهم باش دست با وجود تعادل نسبي به. و پنجم قرار گرفته است
يافته از  هاي كشور پياده كنيم و مانند كشورهاي توسعه هاي نوين مديريتي را در سازمان ها و نظريه سبك

هاي نوين مديريتي و  مند شويم، بايد پيش از هر چيز طرز تفكر مديران را در مورد سبك نتايج آن بهره
هم بسياري از مديران از همان ابتدا بر ترس از تغيير در آنها اصالح كنيم، چراكه متأسفانه هنوز 

در نهايت وجود مهارت اعتماد كوانتومي . كنند هاي منطقي، خطي و تفكر سياه و سفيد تكيه مي مهارت
كارگيري يكي ديگر از ابعادي است كه  در جايگاه آخر در بخش آشنايي و جايگاه چهارم در بخش به

ف پيچيدگي اين مهارت به لحاظ ذهني و مفهومي باشد، شايد از داليل اين اختال. دچار عدم تعادل است
بيني آن بنا نهاده شده  بيني يا عدم پيشنظمي دنيا و قابليت پيش چراكه اين بعد به نظام نظم و بي

هاي تمركز بپردازند تا با  افزايي در اين بعد بايد به پرورش ذهن و مهارت است، پس مديران قبل از دانش
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هاي موجود يا امور، توجه خود را به رازهاي  جاي رمزآلود كردن پديده ن مهارت، بهاستفادة مناسب از اي
 ).16(دهد كه من غير الزم دخالت نكند  اين وضعيت هنگامي روي مي. آن معطوف دارند
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